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Generelt
Markedets minste og mest avanserte komfyrvakt.
Pluggbar trådløs komfyrvakt for selvmontering.Svært rask og enkel montering.Plugges enkelt i
komfyrens stikkontakt.Sensor kan monteres under vifte, på vegg eller i tak.Sensor kan
monteres fra 45 til 200 cm over koketopp.

Beskrivelse
MicroSense er markedets minste, og mest avanserte komfyrvakt. Sensoren er trådløs, og kan
monteres på veggen, i taket eller under kjøkkenviften. Sensor og komfyrstikkontakt leveres
ferdig paret og innstilt for standardinstallasjon, 45-60 cm over platetopp. Ved behov kan
montasjehøyde enkelt justeres opp til 200 cm over platetopp.Sensoren drives av kun ett
CR2032 knappecellebatteri med forventet levetid inntil 6 år.Intelligent funksjonalitet gjør at
sensoren tilpasser seg brukerens matlagingsvaner og lærer seg over tid hva som er normale
temperaturområder for den aktuelle platetopp.MicroSense finnes i to varianter:For fast
montering som må installeres av elektrikker (MicroSense), og denne varianten med påsatt kabel
og støpsel (plugg) og for selvmontering, plug & play (MicroSensePP).MicroSensePP har svært
enkelt oppsett og tilkobling. Installasjonen utføres med kun 5 enkle trinn:
Slå av komfyrens/platetoppens sikringen.Plugg komfyrvakten i komfyrstikkontakten og
platetoppen i komfyrvakten.Bestem plassering og monter sensoren med medfølgende limpute
eller skruer. Juster om nødvendig sensorens følsomhet.Slå på sikringen.Test at alt virker.
FG-godkjent:Komfyrvakt MicroSense er utarbeidet i henhold til standarden NEK EN50615, og
godkjent av FG.

Tekniske data

Komfyrvakt
Maks forankoblet sikring
Driftsspenning
Maks innkoblingsstrøm
Strømforbruk
Radio
Alarmsignal
Mål (H x B x L)
Batteri
Materiale
Kassering

25 A
230 VAC, 50 Hz, 1-fase / 3 VDC
500 A
Maks 1 W
433 MHz / 10 mW RF
80 dB(A) ved 1 m
Sensor: 11 x 38 x 94 mm, Styringsenhet: 46 x
119 x 135 mm
CR2032
Selvslukkende, halogenfri plast
Iht. kassering av elektronisk avfall (private
husholdninger). EU-direktiv 2012/19/EU om
resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr
(WEEE)
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